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- Rabo ClubSupport is van start! 

De Wojstap doet weer mee. Het bestedingsdoel is: Heemkundekring De Wojstap beschikt 

over diverse historische films, die de moeite waard zijn te conserveren en te vertonen. 

Daarvoor moeten de films eerst worden gedigitaliseerd. Een kostbare zaak waarvoor wij 

o.a. het geld van RABO ClubSupport willen gebruiken.  

Oproep aan alle leden. Het is voor ons belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zo 

stemmen te vergaren. Onze club kan deze bijdrage goed gebruiken! Het zou fantastisch zijn als u en uw 

familie en vrienden stemmen geven aan Heemkundekring De Wojstap.   

Leden van Rabobank Oss Bernheze mogen van 5 tot 25 oktober hun stem uitbrengen op hun favoriete 

club(s). Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze 

vereniging of stichting krijgt. 

We willen alle Rabobankleden dan ook vriendelijk vragen een stem op ons uit te brengen. Bij voorbaat 

heel hartelijk dank. 

Mocht u (nog) geen bestemming weten voor de overige stemmen?  Wij werken samen met de Stichting 

Vrienden van Cunera |De Bongerd, De Meierijsche Museumboerderij en BC de Klotbeek. Zij zullen u ook 

zeer dankbaar zijn voor uw stem 

- Algemene ledenvergadering 

 

Er waren op dinsdagavond 22 september om 20.00 uur 25 leden en bestuursleden aanwezig op de 

jaarlijkse ledenvergadering, dit keer vanwege de Coronacrisis in het Willebrordcentrum. De voorzitter 

moest de vergadering direct weer sluiten omdat het quorum bij lange na niet werd gehaald. Het was 

verder een vlot lopende vergadering. Joop Akkermans, onze penningmeester, gaf een toelichting op de 

jaarrekening 2019 en de begroting 2020 en aan hem werd decharge verleend door de kascommissie. 
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Er werden drie nieuwe bestuursleden gekozen te weten Annie van de Braak, Jan Smets en René van de 

Boek. Fred Lennings werd gekozen tot voorzitter als opvolger van Bart van Schijndel. De nieuwe 

voorzitter bedankte Bart voor het werk als voorzitter van De Wojstap, waarmee hij in de loop van 2016 

was begonnen. Voor een aantal aanwezigen was het niet duidelijk dat Bart gelukkig wel bestuurslid blijft.  

Zoals bekend is Anny Janssen vanwege een ernstige ziekte al enige tijd geleden gestopt met haar werk 

als secretaris. Annie van de Braak heeft toen haar werk kort daarna overgenomen. Fred Lennings bracht 

in herinnering dat Anny gedurende tien jaar onze secretaris is geweest. Hij vertelde dat hij Anny heeft 

leren kennen als iemand die veel tijd stak in De Wojstap, altijd enthousiast en fanatiek en met een grote 

inbreng in de vergaderingen. Daarnaast is Anny erg geïnteresseerd in familieonderzoek en ook daaraan 

heeft zij haar steentje bijgedragen. Anny hield onze Facebookpagina bij en werd vooral bekend door haar 

historisch onderzoek naar de gebouwen en huizen aan de Sint Servatiusstraat. Ze verzorgde een aantal 

zeer goed bezochte lezingen over dit onderwerp. Namens alle leden bedankte de nieuwe voorzitter Anny 

voor haar grote inzet. Hij deelde mee, dat enkele bestuursleden Anny binnenkort zullen gaan bezoeken 

en haar dan naast bloemen de bekende Pindullekesboom voor bewezen diensten zullen aanbieden. 

 Inmiddels is dat ook gebeurd.  



Rond 21.15 uur sloot de voorzitter de vergadering en hij nodigde de aanwezige leden uit nog een tijdje te 

blijven nakaarten onder het genot van een drankje, hen aangeboden door het bestuur. 

- De Kroniek  

Door lockdown in het voorjaar is de tweede Kroniek van 2020 niet kunnen verschijnen, een 

uitzonderlijke situatie. De oorzaak was niet alleen dat men niet bij elkaar kon komen, maar ook 

was er een duidelijk gebrek aan kopij en verhalen. Met veel moeite is de redactie er nu in geslaagd 

voldoende kopij te verzamelen voor een Kroniek, die in oktober gereed zal zijn. Maar een tekort 

aan verhalen kan er toe leiden dat er opnieuw een moment komt, dat er geen Kroniek verschijnt. 

Het bestuur van De Wojstap en de redactie ( nu nog 2 personen) zoeken nieuwe redactieleden en 

mensen die verhalen over de geschiedenis van Heeswijk, Dinther en Loosbroek kunnen en willen 

maken. Hebt u een verhaal maar vindt u het schrijven ervan te moeilijk, dan willen de 

redactieleden graag u helpen. Meld u aan bij Bart van Schijndel, tel: 0413-293964. 

 

 

 

                                                       Graag tot ziens in de Heemkamer. 


